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Szív nélkül

Rolland-színmű Zalaegerszegen

Akár fanyalogni is lehetne a hírre, hogy a
zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház Ro-
main Rolland A szerelem és a halál játéka
című színművét mutatja be. Romantikus
hevületű szerelmiháromszög-történet a
nagy francia forradalom idejéből? Mit
mondhat ez ma? S ha csupán önmagát
mondja el, hat-e határtalan érzelmessé-
gével a közönségre? S hogyan lehet úgy
előadni, hogy valóban megszólaljanak a
színészekben és a nézőkben Romain Rol-
land áriaszerű, parttalan monológjai?
Nem egyszerű feladat, ezt már maga a
szerző is tudta. Nem véletlenül mentege-
tőzött a darabhoz írt előszavában ekkép-
pen: „Nem titkolhatom el magam előtt
sem ennek az elaggott formának vesze-
delmeit, amely azzal a kockázattal jár,
hogy mind a közönség egy része, mind az
előadók hamisan érzik át... Ez a szónoki
nyelv nem egy gáncsra ad alkalmat, me-
lyet nem kerülhetnek el, nem is annyira a
franciák, mint inkább az idegen előadók:
mert ezek híjával vannak a mi érzelmes
előadásmódjaink ösztönszerű hagyomá-
nyainak."

Ha Rolland ismerné a mai közönséget
(melynek egy része ennél könnyebb szó-
rakozásra, más része ennél intellektuáli-
sabb élményre vágyik a színházban), al-
kalmasint még inkább óva intené a színre
vivőket. Mert ma a néző szívét megfogni a
legnehezebb. S csínján kell bánni ennek
régi, jól bevált eszközeivel is: a patetikus
szavakkal, a lázas vallomásokkal, a teát-
rális gesztusokkal. Nincsenek divatban. S
ha ehhez hozzávesszük, hogy Rolland in-
kább a széppróza jelese, mint a dráma-
irodalomé, akkor tovább törhetjük a fe-
jünket azon: ugyan mi oka, szándéka és
célja lehet a zalaegerszegi bemutatónak?
Az sem jó előjel, hogy a Televíziótól
érkezett vendégrendező, Szőnyi G. Sán-
dor így nyilatkozik a Zalai Hírlapnak: „A
mű azért is időszerű, mert most van a
francia forradalom 200. évfordulója."
Igaz, azt is hozzáteszi: „De amiatt külö-
nösen az (tudniillik időszerű), hogy for-
rongó társadalmi-politikai események
közepette vizsgálja az eszményeknek el-
kötelezett egyének sorsát, ám ebben a
szenvedély és az érzelem fontos szerepét
hangsúlyozza." Az ember él a gyanúper-
rel, hogy az előadás tisztelgő gesztus, bi-
centenáriumi megemlékezés lesz csupán.

Előítéleteink máris készek; ám ha ez-
után elmélyedünk a színmű szövegében,
akkor váratlanul egy sor izgalmas gondo-
latra, élő konfliktusra, sőt aktuális szituá-
cióra bukkanunk benne. Természetesen

nem a darab szerelmi, hanem a politikai
vonulatában.

A történet 1793 márciusának utolsó
napjaiban játszódik, még pontosabban
azon a napon, melynek reggelén Dantont
lefogják. Rolland nem véletlenül ezt a
pillanatát választotta a forradalomnak,
mint ahogy más színpadi műveiben
ugyanezen történelmi esemény más peri-
ódusait és szereplőit állította a közép-
pontba. Ugyanis négy évtizeden át dolgo-
zott egy tizenkét részes drámacikluson
(nyolc darabjával készült el), melyet tel-
jes egészében - de más-más szempontból -
a forradalomnak szentelt. Saját megfo-
galmazása szerint kőtörő munka ez, me-
lyet a Forradalom véres eseményeinek
kifejtésére vállalt. Ennek a nagyszabású
vállalkozásnak (chanson de geste-nek,
ófrancia hőskölteménynek és a franciák
Iliászának is titulálta a szerző) alighanem
a legsikeresebb - bár nem a legsikerül-
tebb - része az 1924-ben írott A szerelem
és a halál játéka. (Magyar színpadra is
igen hamar eljutott, már 1925-ben be-
mutatta a Belvárosi Színház, Bárdos Ar-
túr rendezésében.) Intimebb darab, mint
a Július 14., s individualistább, mint a
Danton. Rolland ezúttal inkább az egyén
érzelmeivel és lelkiismereti konfliktusai-
val foglalkozik, mint a tömegek indula-
taival és igazságaival. A főhős, Jérôme de
Courvoisier (a közönség Lavoisier-t, a
nagy kémikust vélte felismerni benne, s a
hasonlóságot Rolland sem tagadta) e da-
rabban tipikusan értelmiségi konfliktus-
helyzetbe kerül. A forradalmat elfogad-
ja, támogatja, hisz benne. De szabad-e
véghezvinni bármi áron? Ő mint huma-
nista, elveti a terrort, mely egyre több
vért követel. S azon a napon, amelyiken
Rolland révén megismerjük, döntésre is
kényszerül. Az öldöklés jogosságát ille-
tően hónapok óta kételyek élnek benne,
de a konvent aznapi ülésén végleg megbi-
zonyosodik arról, hogy az erőszaknak
már semmi sem vet gátat. Elszabadult a
pokol. Az emberélet egy garast sem ér,
vértől megrészegedve vagy rettegéstől
vezetve irtják egymást a tegnap még
barátok és szövetségesek. Robespierre
fenyegető fellépésére éppen Danton ha-
lálos ítéletét hagyja jóvá a konvent. De
Courvoisier ebben már nem hajlandó
részt venni. Nem szólal fel az ítélet ellen,
nem tiltakozik hangosan, de távozik a te-
remből. Ez persze csak megfutamodás,
abban a hiszemben, hogy ha elvonul, ak-
kor tiszta maradhat. Ezt a lehetőséget
azonban nem hagyják meg neki. Cour-
voisier még aznap egyértelmű választásra
kényszerül. Carnot, a közjóléti bizottság
tagja keresi fel s ad neki ultimátumot:
vagy nyilvánosan csatlakozik a határo-

Romain Rolland: A szerelem és a halál játéka (zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház). Fekete Gizi (Sophie)
és Szabó Gyula (Courvoisier)



zathoz, mely megbélyegzi Dantont, vagy
maga is az ellenségek közé kerül. Carnot
persze nem gonoszságból vagy aljasság-
ból fenyegetőzik, hanem mert a hatalom-
nak szüksége van arra, hogy magát és tet-
teit legitimizálja. S hogy győzelmük áldo-
zatokkal jár, az természetes. Carnot tiszta
fejjel, ellágyulás nélkül elfogadta azt az
árat, amit a végcélért fizetni kell. Maga is
undorodik a véres erőszaktól, de úgy véli,
nem futamodhat meg a cselekvés elől
amiatt, hogy az beszennyezi a kezét. „Az
emberiség haladása megér egy kis mocs-
kot - mondja -, sőt, ha kell, egynéhány
bűnt is." Ez az ősrégi, de el nem avuló
érvelés azonban nem győzi meg a vita-
partnert. Courvoisier megtagadja a
részvételt ebben a koncepciós perben. Írói
hiba, hogy meg is teheti. Az elutasításra
Carnot, a régi jó barát megcsóvál-ja fejét,
majd két hamis útlevelet átnyújtva
felkínálja a menekülést. Erre a drámailag
indokolatlan lépésre azért van Rolland-
nak szüksége, hogy tovább bonyolíthassa,
illetve a végkifejletig vihesse a szerelmi
históriát, mely a színmű előterében áll.
Courvoisier-nak ugyanis fiatal felesége
van, Sophie, aki a halálra ítélt gi-
rondistába, Vallée-ba szerelmes. A fia-
talembert üldözik, s ő Courvoisier-ék há-
zában keres menedéket. Sophie el is rejti
szerelmét, ám egy besúgó máris jelentet-
te az esetet a hatóságoknak, a férfinak te-
hát hamarosan indulnia kell tovább. Vin-
né az asszonyt is magával, elvégre kide-
rült, hogy kölcsönös a szerelem.

Rövidesen rájövünk: Courvoisier azért
nem bukhatott bele rögtön a lázadásba,
hogy nagylelkűen feláldozhassa magát
felesége boldogságáért. A két útlevelet
ugyanis nemeslelkűen felajánlja Sophie-
nak és Vallée-nak: szökjenek át ők ketten
a biztonságos Svájcba. Az öngyilkos-
sággal felérő maradást, sőt már Carnot
kérésének megtagadását is az a rezignált-
ság motiválta, amit felesége elvesztése
váltott ki a tudós férfiból. Csüggedt le-
mondásból ered hősies kiállása, s ez meg-
lehetősen csökkenti erkölcsi nagyságát,
tragikus heroizmusát. Mint ahogyan az is
némi csalódást kelt, hogy végül is nem ő
hoz áldozatot, hanem elfogadja a felesé-
géét. Amikor az asszony úgy dönt, hogy
tisztességből, az adott szó iránti hűségből
mégsem hagyja el a férjét, akkor ezt
Courvoisier egy szóval sem ellenzi, noha
tudja, hogy közös itt maradásuk aligha-
nem a nő sorsát is megpecsételi. Tudnia
kell, hogy Sophie nem csupán boldog
nem lesz soha, de valószínűleg élni se fog.
Hiszen miért kímélnék meg az asszonyt
azok, akik hamarosan jönnek a férj halá-
los ítéletét végrehajtani?

Nem kevésbé problematikus és követ-

kezetlen Vallée figurája. A fiatalember
hónapokon át tartó, állandó életveszély-
lyel járó bujkálást vállalt azért, hogy
Sophie-t még egyszer láthassa, s megtud-
ja, viszonozza-e érzelmeit az asszony. S
miután elér a nőhöz, karjába szoríthatja,
s kételyei eloszlanak - halálfélelemtől
űzve pánikszerűen távozik. Elutazik
egyedül, menti az eddig nem féltett irhá-
ját, s tétovázás nélkül lemond imádott-
járól a férj javára. (Mennyivel elegánsab-
ban és egyben hihetőbben csinálta
ugyanezt Humphrey Bogart a Casablan-
cában!)

Sophie döntése szintén nem logikus. A
férje melletti kitartást vagy érdemként
osztogatja - aminek jogossága kétes -,
vagy a konvencionális hűség kérdéseként
kezeli. Ám elhatározásában - abban,
hogy nem tart Vallée-val - monológja
szerint az játssza a legnagyobb szerepet,
hogy fél szerelmük elmúlásától. Hogy ak-
kor vajon mi lesz? Ott áll majd kifosztot-
tan, magára maradottan. (Es kétségtele-
nül bizonytalanabb anyagi és egziszten-
ciális helyzetben, mint a minden hatalom
által elismert nagy tudós mellett.) Vallée
állhatatosságában kételkedik tehát, s
emiatt mond le az új szerelemről. Végül is
csupán az történt vele, hogy „minden
asszony életében van egy pillanat"...

Most, hogy alaposabban körüljártuk a
szerelmi háromszög figuráit, kiderült:
valójában nem is oly nemesek, nagyvona-
lúak és nagyszabásúak. Ettől drámai his-
tóriájuk is jócskán veszít emelkedettsé-
géből.

Ezek után nézzük, miről szól a zala-
egerszegi előadás.

Sajnos semmiről. Nem közelít a darab

politikai gondolataihoz, eszmei mondan-
dójához, és nem mélyül el a szerelmi
problematikában sem. Nem választ utat,
melynek végére járna. Szőnyi G. Sándor
felmondatja a színészekkel Rolland szö-
vegét. Arra valószínűleg megkérte őket,
hogy próbáljanak érzelmileg hatni a
nézőkre, igyekezzenek sodorni a közön-
séget, de ő maga szinte semmit nem tett
ennek érdekében. Így aztán a produkció
szikkadt és lendülettelen. A színészek
pedig magukra maradottan küzdenek az
értelmezésre szoruló figurákkal.

A Rolland instrukcióinak megfelelő
díszletek között (Horváth Éva tervezése)
Sophie jelenik meg elsőként a főszerep-
lők közül. Fekete Gizi játssza az asszonyt,
aki otthonában színes és díszes baráti tár-
saságot fogad éppen. (Horváth Éva jel-
mezei mutatósan stilizálják a korabeli vi-
seleteket.) A kezdő jelenet azt a célt szol-
gálja, hogy megtudjuk, Sophie és a férje
mily nagyszerű emberek. S Fekete Gizi
játékában valóban kifejeződik Sophie
jóindulatú fölénye, bizonyos életbölcses-
ség és méltóságteljesség, amely a többiek
fölé emeli. Erezhetően több van mögötte,
mint amennyit szertelen barátnőjéből,
Lodoiskából (Horváth Valéria) és annak
pózoló udvarlójából, Horace-ból (Major
Zsolt) kinézhetünk. Denis Bayot-nak
(Siménfalvy Lajos) jelenléte alig van,
csak negatív utóélete - ő lesz az, aki
később a színfalak mögött beárulja majd
Courvoisier-ékat. Még egy tagja van a
társaságnak: Chloris, akit Csáky Gertrúd
tesz figyelemre méltóvá. Érdekes a hang-
ja, s minden megszólalása idevaló, ebbe a
szalonba illő. A többieket tekintve a ko-
rabeli viselkedés, a társalkodó stílus és az.

Jérôme de Courvoisier: Szabó Gyula (MTI-fotók)



úri modor olykor sajnálatosan csorbát
szenved. Az például alig elképzelhető,
hogy egy úrinő tojásfehér toalettben a
földre térdepeljen Sophie mellé. Fekete
Gizi mindenesetre elnézően mosolyog, és
sokat tudóan ad mindenre szűkszavú, de
frappáns választ. Ezt az asszonyt nehéz
megközelíteni. Nem egykönnyen adja ki
magát, s azt is ügyesen leplezi, hogy
súlyosan érinti őt Vallée (téves) halálhíre.
A Sophie-ról kialakult első benyomásunk
tehát tökéletesen megfelel annak a képnek,
amit alkotnunk kell róla. Fekete Gizi
hiteltelensége ott kezdődik, ahol a
titokzatos fölény burka szétpattan. A
hősnőnek ki kell lépnie zárkózottságából,
amikor érzelmeinek szabad és követhető
folyást enged a történet. Innentől a
színésznő illusztrálja csupán a szenve-
délyes szavakat, mímeli az érzéseket, és
soha többé nem igazodhatunk el a hősnő
szívén. Sophie döntött, Fekete Gizi nem:
megfejthetetlen, hogy ez az asszony kit
mennyire szeret. Nincs meggyőzőerő a
döntésében és annak megváltoztatásában.
Fekete Gizi Sophie-ja semmi másért nem
marad a férjével, mint hogy Rolland így
írta meg.

Szabó Gyula (m. v.) szintén adósunk
marad. Megjelenésével, külsejével ugyan
képes felidézni bennünk egy tiszteletre és
csodálatra méltó tudós férfiút, ám az ala-
kításból mégis a nagyság hiányzik. (Igaz,
ez a szerző rovására is írható, mint erre
már kitértünk.) Amikor Courvoisier a
konventből hazatér, Szabó feldúltsága és
ziláltsága megengedi azt a feltételezést,
hogy egy nagy férfiú összeomlásának va-
gyunk tanúi. A bizonytalan lépkedés és a
fizikai rosszullét utalhat arra, hogy erős
embert törtek meg itt. Csakhogy Szabó
Gyula a továbbiakban sem téríti magához
Courvoisier-t. Hősét mindvégig totyogó,
gyenge öregembernek látjuk. S ha Sophie
végül mégis mellette marad, arra a
szánalmon kívül más oka aligha lehet. Az
erő és az intenzitás akkor hiányzik
legfájóbban Szabó Gyula alakításából,
amikor Carnot meglátogatja Courvoisier-t.
A politikai cselekményszálat tekintve ez
lenne a darab kulcsjelenete. Itt csap össze
a kétféle álláspont, s valóban vérre menő
vitát folytat a két tudós. Közös eszme
szolgálatában álltak, de a meg-valósítás
módjáról alkotott eltérő vélemény
eltávolította őket egymástól. Fontos,
lényegbe vágó az eszmecseréjük. Ám sem
Szabó Gyulán, sem a Carnot-t játszó
Farkas Ignácon nem látszik az a szenve-
délyes hit, amelyikkel az előbbi éppen
leszámol, az utóbbi pedig erősíti magát
benne. Színészek mondanak betanult
szöveget, bemenetel és kijövetel között.
Nem izzítja fel őket az a lázas eszme, amit

a szöveg a szájukba adott. Így foszlik
semmivé az a lehetőség, hogy a mű a má-
ról is szóljon, s éppen a mai nézővel kö-
zöljön valamit - rólunk. Erre azonban nem
vállalkozott a rendező. Mintha hidegen
hagyta volna a darab, s ennek követ-
kezményeképpen a színészeknek sem lett
köze az előadáshoz, a nézőket pedig
végképp nem érinti az egész.

Szőnyi G. Sándor a szigorú, betűhív,
szó szoros értelmében vett színrevitelen
túl nem próbálkozott semmivel. Nagy
ívben elkerülte a helyzetek és a szereplők
minősítését, nem állt oda egyetlen eszme
vagy hős mellé sem. Pedig az értelmezés-
re és véleményezésre igényt tartana a je-
lenetek jó része, mindjárt az első is, mely-
ben az urak és hölgyek a forradalomból
adódó kellemetlenségeikre panaszkodnak.
A rendező azonban nem foglal állást, kívül
maradt, így hát a színészek sem bújtak bele
a figurák bőrébe. Hamisan csengő,
szenvedélyes monológok és meg-
koreografált széles gesztusok mögé pró-
bálják rejteni a bizonytalanságukat. Ez
jellemző a Vallée-t alakító Kerekes
Lászlóra is. Kiállásában benne rejlik a
szenvedélyes forradalmár s a féktelen ifjú
lehetősége. Csakhogy Kerekes sem hisz
ebben a hősben. Rolland láthatóan ösz-
szezavarta őt azzal, hogy a végén oly gyá-
ván megfutamítja Vallée-t. S furcsa mó-
don ez a kiábrándító befejező fellépés
visszafelé hat rosszul Kerekes játékára. A
színész alighanem elfogadta: utolsó je-
lenetében nem lehet más hatása visel-
kedésének, mint hogy hőse ijedősségé-nek
és szánalmasságának benyomását keltse a
nézőben. S ettől az alakítás a korábbi,
megelőző jelenetekben válik hitet-lenné és
hiteltelenné. Kerekes nem képes
meggyőzni Vallée érzelmeiről, talán mert
túlságosan visszafogja őt az a tudat, hogy
a végén majd csúfosan rá kell cáfolnia a
semmitől sem félő, akadályt nem ismerő
szerelmi hevületre. Kerekes úgy próbál
nekirugaszkodni újra meg újra az érze-
mény kifejezésének és elhitetésének, hogy
lerí róla az igyekezet reménytelensége, a
kudarcélmény. Kellemetlen lehet. Ha a
színész nem érzi jól magát a színpadon a
szerepben, az biztosan van olyan rossz,
mint ha a néző nem érzi jól magát a
nézőtéren.

Romain Rolland: A szerelem és a halál játéka
(zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház)
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SZŰCS KATALIN

Nyert ügy

A padlás vidéki előadásai

Kedves ez A padlás itt Kelet és Nyugat
között, mondhatni szeretni való. Meg tu-
dom érteni a történet végére mindent
„megoldó" - vagy legalábbis önmagát
annak vélő - detektívet, aki magánem-
berként visszavágyik ide. Es meg tudom
érteni azokat a rendezőket - szám szerint
négyet -, akik az ország négy különböző
pontján megteremtették a maguk Padlását,
jóllehet tisztában vagyok azzal, hogy
nyilván nem pusztán efféle szívbéli szem-
pontok vezették őket, hanem feltehetően
nagyon racionálisak (is); mint ahogy az is
kevéssé valószínű, hogy koncepcionális
különbségek, az egymástól eltérő közlen-
dő, a mű színpadi újrafogalmazásának
belső kényszere munkált bennük.

Ez A padlás ugyanis - a műfaj törvé-
nyeinek megfelelően - zeneileg, érzelmi-
leg, gondolatilag annyira pontosan körül-
határolt, hogy olyan sokféle értelmezési
lehetőséget nem kínál. (Nem próbálja lát-
szatmélységekkel szétfeszíteni a műfaj
szabta kereteket, de tökéletesen kitölti
azokat.) Amit kínál: egy valóságos, egy-
szersmind szimbolikus jelentéssel bíró
helyszínt, játékteret, azt a bizonyos jó öreg
padlást - amely történetesen ott van, „hol
Kelet és Nyugat összeér" -, s e kettős
meghatározottságú térben a képzeletnek
egy olyan, ugyancsak kettős játékát, amely
a mese örökzöld, „klasszikus" motívumait
ötvözi a meselogika tisztasága,
áttekinthetősége, őszintesége,
igazságossága iránti felnőtt nosztalgiával;
csekély érzelmességgel, annál több hu-
morral, „szellemmel" - a szó mindkét
értelmében.

A történet tehát elsődlegesen gyer-
mekmese, a helyszín s a szereplők meg-
határozottságai - könnyen feloldható,
ugyancsak a műfaj törvényeinek megfe-
lelően „egyértelmű" szimbólumok -
azonban már a korosodók gondolatvilágát,
látásmódját idézik (beleértve ebbe
természetesen a koravén gyerekeket és a
gyermeteg lelkületű felnőtteket is), az
élettapasztalatok arányában mind több
felfedezhető árnyalattal gazdagodva. Mert
van itt mesebeli herceg, aki mégsem bírta
magát beverekedni a mesék örök-
kévalóságába, merthogy neki nem sikerült
felébresztenie az alvó Csipkerózsikát; van
törpe is, aki viszont azért maradt ki a
Hófehérkéről szóló történetből, mert társai
egyszerűen elfeledkeztek róla, lent


